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ภาคผนวก ข แผนวิชาการหลักสูตร
ภาคผนวก ค การดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ง การสารวจความคิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสาร
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาการสื่อสารวิ ทยาศาสตร์และสุขภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ร่วมกับ ศูนย์วทิ ยาศาสตรศึกษา
และบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
: Master of Arts Program in Science and Health Communication

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ)
ศศ.ม. (การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ)
Master of Arts (Science and Health Communication)
M.A. (Science and Health Communication)

3. วิ ชาเอก/ แขนง : ไม่ม ี
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ทีเ่ ปิดสอนเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผูเ้ ข้าศึกษาทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศทีใ่ ช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่ม ี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
โดยจะเริม่ ใช้หลักสูตรนี้ใน ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2557
- ได้รบั อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจาก คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 22 เดือน สิ งหาคม พ.ศ.2556
- ได้รบั อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจาก สภาวิชาการ
ในการประชุมครังที
้ ่ 6/2556 เมื่อวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
- ได้รบั อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจาก สภามหาวิ ทยาลัย
ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2557

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับบัณฑิตศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 (หลังจากเปิดทาการสอนแล้ว 2 ปี)
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้ส าเร็จ การศึกษาสามารถประยุกต์ใ ช้ความรู้ใ นการประกอบอาชีพในสายงานด้านการสื่อสารทั ้ง ใน
องค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชนได้ดงั นี้
8.1 ปฏิบตั งิ านในองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและวิทยาศาสตร์ ซึ่งจาเป็นต้องใช้ทกั ษะใน
การสื่อสารและการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ นักประชาสัมพันธ์ประจาโรงพยาบาล ศูนย์บริการสุขภาพ
หรือพิพธิ ภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพและวิทยาศาสตร์
ของหน่วยงานต่าง ๆ
8.2 ปฏิบตั ิง านในองค์กรเอกชน ที่ดาเนิ น ธุร กิจซึ่ง เกี่ยวข้องกับวิท ยาศาสตร์และสุขภาพ เช่ น
เจ้าหน้าทีส่ ่อื องค์กรประจาโรงพยาบาลเอกชน นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารการตลาดของสถานเสริมความ
งามและสถาบันส่งเสริมสุขภาพเอกชน ผูแ้ ทนจาหน่วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ผู้นาเสนอข้อมูลยา
(Medical Representative) แก่แพทย์ และวิธกี ารใช้ยาที่ถูกต้องแก่แพทย์ ตอบข้อซักถามและข้อสงสัย
เกี่ยวกับยา เพื่อให้แพทย์ส ามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และให้ผลการรักษาที่มปี ระสิทธิภาพมากที่สุด
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รวมทัง้ ผูแ้ ทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสาอางค์ นักเขียนหรือคอลัม
นิสต์ประจานิตยสารสุขภาพ ซึ่งอาชีพดังกล่าวมานัน้ นอกจากจาเป็ นต้องมีความรู้ท างด้านสุขภาพและ
วิทยาศาสตร์แล้วยังจาเป็นต้องมีทกั ษะการสื่อสารทีด่ เี พื่อสร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้อ งด้วย
8.3 ประกอบอาชีพในองค์กรระดับชาติและระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และชีวติ
ความเป็นอยูข่ องคนในสังคม เช่น เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลก สานักงานกองทุนสนับสนุ นการส่งเสริม
สุขภาพ หรือแม้แต่องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ได้แก่ สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สมาคมองค์กร
พัฒนาเอกชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติด ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค เป็นต้น ซึ่งจาเป็นต้องมี
ทักษะในการสื่อสารและการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับพันธกิจขององค์กร
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
รายชื่อคณาจารย์
ที่
1
อ.ดร.ศรีรฐั ภักดีรณชิต
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3

อ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล

อ.ดร.กมลวรรณ กันยาประสิทธิ ์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิ ชา) ปี ที่จบ
วท.บ (กายภาพบาบัด), 2538

มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.ม (กายวิภาคศาสตร์), 2542

มหาวิทยาลัยมหิดล

Ph.D. (Health Science), 2551

Illinois State University, USA

อ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2542

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นศ.ม. (วารสารสนเทศ), 2545

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นศ.ด. (นิเทศศาสตร์), 2551

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ. (ชีววิทยา), 2547
ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู), 2549
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2554

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในสถานทีต่ งั ้ ได้แก่ ห้องบรรยาย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
ภายใต้ยุคแห่งสังคมข้อมูลข่าวสารในปจั จุบนั ประชาชนจาเป็นต้องได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้ ตลอดจนต้องเป็นข้อมูลที่มปี ระสิท ธิภาพทัง้ ในด้านเนื้ อหาสาระ และรูปแบบในการนาเสนอที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะข้อมูลด้านสุขภาพสืบเนื่องมาจากในปจั จุบนั ผู้คนในสังคมได้หนั มาสนใจ
และเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเองมากขึน้ นอกจากนี้ยงั รวมไปถึงความต้องการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เพื่อ
ประกอบการตัดสิน ใจและใช้ในการดารงชีวติ ในปจั จุบนั มากขึ้นกว่าแต่ก่ อน เช่ น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
อากาศเปลีย่ นแปลง (Climate change) หรือภาวะโลกร้อน เป็นต้น ดังนัน้ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ มีบทบาทในการผลิตบุคลากรด้านการสื่อสาร ซึง่ จะได้นาสถานการณ์และ
ความจาเป็นเชิงสังคมและเศรษฐกิจมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรดังนี้
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11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเผยแพร่ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และสุขภาพที่ดี มีความถูกต้องไปยังประชาชนผู้รบั สารถือ
เป็นหลักการสาคัญมากในวงการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ซึง่ มักให้ความสาคัญ ความถูกต้องและเที่ยงตรง
ของข้อมูล พร้อมทัง้ มีหลักฐานประกอบเพื่อแสดงถึงความน่ าเชื่อถือ เพราะสิง่ เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัย และวิถชี วี ติ ของประชาชนโดยตรง
11.1.1 สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate change) และสภาวะน้ า
ท่วมครัง้ ใหญ่ ตลอดจนภัยพิบตั ทิ างธรรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ ในปจั จุบนั ได้สะท้อนและเป็นปจั จัยสาคัญประการ
หนึ่งทีบ่ ่งชีใ้ ห้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ และการดารงชีวติ ประจาวันของมนุ ษย์ว่ามีความ
เกีย่ วข้องและส่งผลต่อระดับปจั เจกบุคคล และสังคมอย่างเป็นวงกว้าง ซึง่ ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าข้อมูลข่าวสาร
ทางวิทยาศาสตร์ได้กลายเป็นข้อมูลสาคัญทีถ่ ูกนามากล่าวถึงภายใต้สถานการณ์และความเปลีย่ นแปลงของ
โลกทีเ่ กิดขึน้ อย่างไรก็ตามทีผ่ ่านมาการนาเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซ่งึ มักเป็นข้อมูลทางวิชาการซึ่งมี
การใช้คาศัพท์และภาษาเชิงเทคนิค ตลอดจนรูปแบบการสื่อสารต่างๆ ซึง่ ยากแก่การทาความเข้าใจของคน
ในสังคม ดังนัน้ การสร้างบุคคลให้มคี วามสามารถในการสื่อสารองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ซง่ึ เป็นเรื่องใกล้
ตัวและมีความสาคัญต่อดารงชีวติ ประจาวันของทุกคนจึงเป็นสิง่ จาเป็น และจะกลายเป็นสะพานเชื่อมโยง
ระหว่างองค์ความรูเ้ ชิงวิชาการ ไปสู่การดาเนินชีวติ ในปจั จุบนั ได้อย่างเหมาะสม
ั หาภายในของ
11.1.2 เนื่องจากในปจั จุบนั ได้ม ีการเปลี่ยนผ่านแนวคิดด้านสุขภาพ จากปญ
ประเทศสู่ปญั หาทีต่ อ้ งการความร่วมมือระหว่างรัฐ ไปถึงปญั หาทีต่ อ้ งการความร่วมมือขององค์กรทัง้ รัฐและ
เอกชนทั ่วโลก ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยในการทางานด้านสุขภาพโลกร่วมถึง Global
Health กับการสร้างเครือข่ายในประเทศ ซึ่งเป็นสิง่ ที่สะท้อนให้เห็นว่าปญั หาด้านสุขภาพไม่ได้ถูกจากัด
เฉพาะในระดับปจั เจกบุคคลหรือในมิตจิ ุลภาคเท่านัน้ แต่เป็นการให้ความสาคัญต่อการสร้างความร่วมมือ
ของผู้ท่เี กี่ยวข้องหลายฝ่ายในระดับมหภาค การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือสาคัญยิง่ ประการหนึ่งที่สามารถ
นาไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพในระดับปจั เจกบุคคล และการสร้างเครือข่ายองค์กรด้านสุขภาพในระดับ
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ การสร้างศักยภาพทางด้านการสื่อสารและการผลิตสื่อให้กบั บุ คลากรด้าน
สุขภาพจึงมีความจาเป็นและสาคัญต่อระบบส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยทัง้ ในระดับปจั เจก
และในระดับองค์กรต่อไป
11.2 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิ จ
จากการเจริญเติบโตของธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพในประเทศไทยซึ่งมีอตั ราที่สูงมากใน
ปจั จุบนั ทัง้ ในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เช่นการแข่งขันทางการตลาดของโรงพยาบาลเอกชน สถานเสริมความ
งาม และการท าศัล ยกรรม ซึ่ง สามารถสร้า งรายได้ใ ห้กบั ผู้ดาเนิ น ธุ ร กิจ ได้เป็ น อย่างดี โดยเฉพาะใน
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ต้องเผชิญกับการแข่ง ขันที่รุนแรงระหว่างโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันเอง
รวมทัง้ การแข่งขันกับโรงพยาบาลรัฐบาลทีห่ นั มาพัฒนาตัวเองเพื่อแข่งกับโรงพยาบาลเอกชนมากขึน้ เช่น
การให้บริการคลินิกพิเศษในช่วงหลังเวลาทาางานปกติ ส่งผลให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่มกี าร
ปรับกลยุทธ์ในการแข่งขันเช่น การลดราคาค่าห้องพัก และการจัดแพ็คเกจรักษาในราคาประหยัด หรือแบบ
เหมาจ่ายในราคาพิเศษ รวมถึงการสร้างธุรกิจในรูปของเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ หรือแม้แต่การขยาย
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ธุรกิจของสถานเสริมความงามหลายแห่งไปเปิดสาขายังต่างประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ให้บริการสุขภาพไปสู่การให้บริการเชิงการท่องเที่ยว (Health tourism) สาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
หรือแม้แต่ชาวไทยเอง สถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ได้เป็นดัชนีบ่งชีถ้ งึ การขยายตัวของธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์
และสุขภาพซึ่ง มักมีความเกี่ย วข้องควบคู่กนั ไป ดัง นัน้ องค์กรด้านสุขภาพต่างๆ จึง จาเป็ น ต้องสร้า ง
ศักยภาพทางการแข่งขันของตนเองภายใต้ กระแสการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มนี้ โดยการสื่อสารจัดเป็ น
สมรรถนะทางการแข่งขันสาคัญยิง่ ประการหนึ่ง ทัง้ ในด้านการสื่อสารองค์กร การสื่อสารการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย เป็นต้น
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณ์ ท างเศรษฐกิจ สัง คมและวัฒ นธรรม ร่ ว มกับ การวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพของการพัฒนาหลัก สูตรการสื่อสารวิท ยาศาสตร์แ ละสุข ภาพ ตลอดจน
การศึก ษาถึง ศัก ยภาพและคุ ณ สมบัติข องบุ ค คลากร พบว่ า มีค ณาจารย์ท่ีมีค วามเชี่ย วชาญและมี
ประสบการณ์ในการสอนตลอดจนทาการวิจยั ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับการสื่อสารและการผลิตสื่อ รวมทัง้ การ
สื่อสารเพื่อสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับได้รบั ความร่วมมือจากคณาจารย์ทงั ้ ในและต่างประเทศ ใน
ปะเทศ ได้แ ก่ศูน ย์ว ิท ยาศาสตร์ศึก ษา มหาวิท ยาลัยศรีน คริน ทรวิโ รฒ ที่ไ ด้น าเอาศาสตร์ท างด้า น
วิท ยาศาสตร์เข้ามาบูร ณาการร่ วมกับศาสตร์ท างด้านการสื่อ สารของวิท ยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสัง คม
รวมถึง มหาวิทยาลัย La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย ที่ให้ความสนใจในแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรนี้ เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ รวมถึง พัฒนาการของ
ศาสตร์ดา้ นการสื่อสารที่มคี วามเป็นพหุวชิ า (Multidisciplinary) และสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) มาก
ยิง่ ขึน้ จึงเอือ้ ต่อการพัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสารให้มคี วามหลากหลายและทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการและการเปลีย่ นแปลงของสังคมและพัฒนาการของศาสตร์ และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากกว่าเดิม จึงเป็นการเพิม่ โอกาสให้กบั การเปิดหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อ
รองรับความต้องการ จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วจึงเกิด การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารวิท ยาศาสตร์และ
สุขภาพ โดยการพัฒนาหลักสูตรได้ให้ความสาคัญกับการรับฟงั ความต้องการ และสภาพปญั หาที่เกิดขึน้ ใน
การทางานจากหน่ วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ นาข้อเสนอ ข้อคิดเห็น มากาหนดเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์ เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถทางานได้ตรงกับความต้องการมากขึน้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางการศึกษาในปจั จุบนั ทีใ่ ห้ความสาคัญกับความสามารถในการจัด
การศึกษาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และการแข่งขัน นัน้ จะเห็นได้ว่าเป็น ไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทีม่ ุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสาน และสร้างเสริมภูมิ
ปญั ญาให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึด
หลักจริยธรรมทางวิชาการและหลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน นอกจากนัน้ การสื่อสารนับเป็นปจั จัย
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สาคัญในการถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจกับชุมชุน ดังนัน้ การพัฒนาหลักสูตรในครัง้ นี้จงึ ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาหลักสูตรบนฐานสมรรถนะเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านทัง้ ใน
เชิงวิชาการ และวิชาชีพในศาสตร์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมบนฐานคุณธรรมจริยธรรมต่อไป
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
โดยพืน้ ฐานหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีนโยบายในการเชื่อมโยงศาสตร์ในแขนง
ต่างๆ อาทิ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และศิลปะ เข้าไว้ด้วยกัน ทา
ให้นิสติ ได้เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับหลักสูตรอื่นๆ อีกทัง้ หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม, ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ศกึ ษาและบัณฑิตวิทยาลัย
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
1.2 หลักการของหลักสูตร
หลักสูตรการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ เป็นหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึน้ จากแนวคิดการบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรูใ้ นศาสตร์ด้านต่างๆ ทัง้
ในฐานะผู้ส่ง สาร (Sender) และในฐานะผู้ร บั สาร (Receiver/ Reader) ได้อย่างมีประสิท ธิภาพ
โดยเฉพาะความรูใ้ นด้านวิทยาศาสตร์ และสุขภาพ ซึง่ เป็นเรื่องทีส่ าคัญต่อการดารงชีวติ และอยู่ในความ
สนใจของประชาชนในสังคม เนื่องจากองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และสุขภาพซึง่ จัดเป็นเรื่องใกล้ตวั นัน้
มักถูกมองว่าเป็นเรื่องทางวิชาการ มีความเฉพาะทางทัง้ ในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ ซึง่ ยากต่อการทาความ
เข้าใจของผูค้ นทั ่วไป จึงจาเป็นต้องใช้วธิ กี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเครื่องมือทีเ่ หมาะสม ผ่านกระบวนการ
สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ ในระดับปจั เจกบุคล และในระดับสังคม
ในปจั จุบนั ศาสตร์ดา้ นการสื่อสารได้ถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดวิธคี ดิ และแนวปฏิบตั ิ
ของคนในสังคมอย่างแพร่หลาย ถึงแม้หลายคนอาจมองว่าการสื่อสารเป็นเรื่องใกล้ตวั และทุกคนสามารถ
สื่อสารไปยังบุคคลอื่นๆ ได้ แต่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างประสิทธิผลตามที่ค่สู ่อื สารทัง้
สองฝา่ ยต้องการนัน้ จาเป็นต้องอาศัยทักษะในการสื่อสารของผูส้ ่งสาร (Sender) อิทธิพลของเนื้อหาสาร
(Message) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ทีเ่ หมาะสม และผูร้ บั สาร (Receiver) ที่มคี วามกระตือรือร้น
ดังนัน้ กระบวนการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพจึงไม่สามารถเกิดขึน้ ได้โดยปราศจากการเรียนรู้ถึงหลักการ
สื่อสารและแนวทางในเชิงปฏิบตั ทิ ่เี หมาะสม โดยผู้ส่งสารจาเป็น ต้องคานึง ถึงความเหมาะสมของทัง้
กระบวนการสื่อสารที่ส่งผลต่อผู้รบั สารให้มากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารในประเด็นที่ยากต่อความ
เข้าใจของผู้คน และเป็ น ประเด็น ที่ม ีความส าคัญ ต่อการพัฒนาคุณ ภาพชีวติ ดัง เช่ น องค์ความรู้ท าง
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ เป็นต้น
ขอบข่ายของหลักสูตรการสื่อสารวิท ยาศาสตร์และสุขภาพนี้ จะเป็ น การเรียนรู้และประยุกต์ใ ช้
ความรูแ้ ละเทคนิคทางการสื่อสารเพื่อนาเสนอเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
มากทีส่ ุด ทัง้ การสื่อสารในเชิงสังคม และการสื่อสารเชิงธุรกิจ โดยในการสื่อสารเชิงสังคมนัน้ จะมุ่งเน้นถึง
กระบวนการและเทคนิ ควิธีการถ่ ายทอดองค์ความรู้ท างวิท ยาศาสตร์อนั มีประโยชน์ ต่อการดาเนิ น
ชีวติ ประจาวัน รวมถึงการเผยแพร่และรณรงค์ส่งเสริมสุ ขภาพ และสุขภาวะที่ดใี ห้กบั ประชาชน ด้วย
รูปแบบและวิธกี ารสื่อสารทีเ่ หมาะสม สาหรับในด้านการสื่อสารเชิงธุรกิจนัน้ จะมุ่งเน้นถึงกระบวนการ
และเทคนิควิธใี นการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การสื่อการตลาด ตลอดจนแนวคิด
และเทคนิคในการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ให้มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์ในปจั จุบนั มากยิง่ ขึน้
การจัดหลักสูตรและรายวิชาจะยึดหลักการบูรณาการศาสตร์ดา้ นการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เข้ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และสุขภาพ ในลักษณะสหสาขาวิชา (Multi
disciplinary) ตลอดจนนาไปสู่การบูรณาการศาสตร์ดา้ นการสื่อสารให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้
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ด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ โดยการผสมผสานกันขององค์ความรู้ (Interdisciplinary) จากศาสตร์ด้าน
การสื่อสาร และศาสตร์ดา้ นวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ในรูปแบบของการวิจยั หรือชิ้นงาน/ โครงการเชิง
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพ เพื่อให้ผู้ท่ศี กึ ษาเป็นผู้ท่มี ีความชัดเจน และครบถ้วนในสิง่ ที่
สนใจและต้องการศึกษา ทัง้ นี้ หลักสูตรนี้เน้ นการน าความรู้ซ่งึ มีความร่ วมสมัยทัง้ องค์ความรู้จากใน
ประเทศ และองค์ความรูจ้ ากต่างประเทศมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากทีส่ ุดในการศึกษาวิจยั เพื่อสร้ างองค์
ความรูใ้ หม่ทเ่ี ป็นองค์ความรูซ้ ง่ึ มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปจั จุบนั
1.3 ที่มาและความสาคัญของหลักสูตร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดาเนินการสอนศาสตร์ด้านการ
สื่อสารมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับสื่อ และการสื่อสาร ที่ดาเนินการเปิดอยู่ใน
ปจั จุบนั ได้รบั การตอบรับจากผู้เรียนในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหลักสูตรนวัตกรรม
สื่อสาร ซึง่ ถูกจาแนกออกเป็น 3 สาขา คือ สาขาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม สาขาการสื่อสาร
เพื่อการท่ อ งเที่ยว และสาขาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ซึ่ง ในปี การศึกษา 2556 สาขาการสื่อสารเพื่อ
สุขภาพ ได้ร บั ความนิยมจากผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญ ญาตรีใ นระบบแอดมิชชั ่นกลางใน
สัดส่วนทีส่ งู เป็นอันดับสองของประเทศ จึงเป็นสิง่ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการศึกษาต่อในศาสตร์
ด้านการสื่อสารสุขภาพที่เพิ่มมากขึน้ ประกอบกับความต้องการใช้องค์ความรู้ด้านการสื่อสารมาเป็ น
กลไกสาคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านต่างๆ ของสังคม ประกอบกับผลจากการศึกษา
ความต้องการของผูเ้ รียน และหน่วยงาน หรือผูป้ ระกอบการ พบว่า มีความต้องการผูท้ ่มี คี วามรู้เกี่ยวกับ
การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพในระดับทีส่ งู ขึน้
เนื่องจากองค์ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพนัน้ เป็นองค์ความรูท้ ่มี กี ารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และจาเป็ นต้องอาศัยผู้ท่มี ีประสบการณ์ ในการสื่อสารที่มปี ระสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ประกอบกับทีผ่ ่านมายังไม่มสี ถาบันการศึกษาในประเทศไทยทีเ่ ปิดสอนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพในระดับบัณ ฑิตศึกษา ในลักษณะการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหสาขาวิช า นอกจาก
หลักสูตรการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ จะเน้น ให้นิ สติ มีความรู้ใ นแนวคิดทฤษฎีท่เี ป็น หลักทัง้
ทางการสื่อสาร และทางวิทยาศาสตร์ และ/ หรือ สุขภาพแล้ว ยังให้นิสติ ได้มโี อกาสเรียนรู้รายวิชาบาง
รายวิชาจากผูเ้ ชีย่ วชาญในต่างประเทศ ตลอดจนการทัศนศึกษาดูงานยังหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ ทัง้ ภายในประเทศและต่างๆ ประเทศ ตามแขนงวิชาทีผ่ เู้ รียนสนใจ คือ การสื่อสารวิทยาศาสตร์
และการสื่อสารสุขภาพ ซึ่งเป็ นการเปิดทางเลือกให้กบั ผู้เรียนได้ศกึ ษาตามความถนัดและตามความ
ต้องการของหน่วยงาน
1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะดังนี้
1. สามารถผสานความรูท้ างวิทยาศาสตร์หรือสุขภาพกับกระบวนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2. มีศกั ยภาพในการวิจยั และสามารถเลือกใช้งานวิจยั มาประยุกต์ในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ
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3. สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
4. มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพและสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง
1. มีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรการสื่อสารวิทยาศาสตร์
และสุขภาพให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมและความ
ต้องการของนิสติ ทีจ่ บการศึกษา
แล้วและให้มมี าตรฐานไม่ต่ากว่าที่
สกอ.กาหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจและการ
พัฒนาทีก่ า้ วหน้าของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให้ม ี
ประสบการณ์จากการนาความรู้
ทางการสื่อสารวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพไปปฏิบตั งิ านจริง

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมี
1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
พืน้ ฐานจากหลักสูตรในระดับ 2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
สากล (ACM/IEEE)
2. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

1.ติดตามความเปลีย่ นแปลง
ในความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการทางด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ
2. สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อวิเคราะห์ความ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
การสื่อสารวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ
1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ทางาน
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก

1. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บณ
ั ฑิตของสถาน
ประกอบการ
2. ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางานของ
บัณฑิตโดยเฉลีย่ ในระดับดี
3. มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมอย่าง
น้อย 3 หน่วยงาน
4. มีหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วม
อย่างน้อย 3 หน่วยงาน
1.ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร
2. ใบรับรองวิชาชีพ
3.การเผยแพร่ผลงานวิจยั ในสาขา
อย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เป็นการจัดการศึกษาเต็มเวลา เป็นไปตาม
ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ม ี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิภาค
ไม่ม ี
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
วันเสาร์-อาทิตย์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
2.3 ปัญหาของนิ สิตแรกเข้า
นิสติ บางคนทีเ่ ข้ามาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ อาจจะประสบปญั หาด้านต่างๆ ดังนี้
1. นิสติ มีทกั ษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ เนื่องจากตารา เอกสารเป็น
ภาษาอังกฤษ
2. นิสติ ทีม่ คี วามรูท้ างด้านการสื่อสาร มักจะไม่มพี น้ื ฐานความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สุขภาพโดยตรง
3. นิสติ ทีม่ คี วามรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มักจะไม่มพี น้ื ฐานความรูท้ างด้าน
การสื่อสาร
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิ สิตในข้อ 2.3
กลยุทธ์ทจ่ี ะใช้ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปญั หา/ข้อจากัดของนิสติ มีดงั นี้
1. กาหนดให้นิสติ ทีร่ บั เข้าศึกษา รับการอบรมในหลักสูตรเกีย่ วกับการอ่านและการแปลบทความ
ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาต่างๆทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและมอบหมายให้นิสติ
อ่านบทความภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา เพื่อให้นิสติ คุน้ เคยกับการอ่านและการแปลบทความ
ภาษาอังกฤษ
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2. จัดวิชาปรับพืน้ ฐานให้แก่นิสติ ทีไ่ ม่มพี น้ื ฐานความรูท้ างด้านการสื่อสาร หรือ ไม่มพี น้ื ฐานความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยตรง โดยให้ลงทะเบียนเรียนเพิม่ ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
2.5 แผนการรับนิ สิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิ สิตแต่ละปี การศึกษา
จานวนนิ สิต
2557
2558
2559
2560
2561
ชัน้ ปีท่ี 1
20
20
20
ชัน้ ปีท่ี 2
20
20
จานวนนิสติ สะสม
20
20
20
20
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
20
20
2.6 งบประมาณตามแผน
หลัก สูต รศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต มีค่ า ธรรมเนี ย มเหมาจ่ ายตลอดหลัก สูต ร ประมาณ
200,000 บาท / นิสติ 1 คน
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งบประมาณรายจ่าย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต (นอกเวลา)
รายการ

ค่าใช้จ่าย

ยอดสะสม/
นิ สิต 1 คน

 หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
1. ค่าตอบแทนผูส้ อน
- ค่าตอบแทนผูส้ อน

หน่ วยกิ ต
36

บาท/ชัวโมง
่
ครัง้ /ภาคเรียน
เป็ นเงิน
1,200
18
777,600
รวมค่าตอบแทนผูส้ อน

2. ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ตลอดหลักสูตร)
3. ค่าครุภณ
ั ฑ์ท่ตี อ้ งใช้สาหรับนิสติ หนึ่งกลุ่ม (ตลอดหลักสูตร)
4. ทุนเรียนดีสาหรับนิสติ รุ่นนัน้
5. ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
6. กิจกรรมในโครงสร้างหลักสูตร
คน
งบประมาณ
ครัง้
เป็ นเงิน
- สัมมนาทางวิชาการ
20
13,500
1
270,000
- การศึกษาดูงาน
20
75,000
1
1,500,000
รวมค่ากิจกรรมในโครงสร้างหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนิ สิต 1 คน (นิ สิตขันต
้ า่ 30 คน)

777,600
200,000
500,000
510,000
22,196

1,770,000
3,762,600
142,616

 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
1. งบพัฒนาหน่วยงาน (ขัน้ ต่ า ร้อยละ 5)
2. งบวิจยั ของหน่วยงาน (ขัน้ ต่ า ร้อยละ 5)
ค่าใช้จ่ายรวม

2,172
2,172
4,344

129,764

15,000
15,000

144,764

9,432
9,432

154,196

28,608
28,608

182,804

ค่าธรรมเนี ยมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (ถัวเฉลี่ย)

200,000

 หมวดค่าปริ ญญานิ พนธ์/สารนิ พนธ์
1. ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าใช้จ่ายรวม

 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิ ทยาลัย
1. กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (ร้อยละ 15)
ค่าใช้จ่ายรวม

 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับมหาวิ ทยาลัย
1. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
- ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย
- ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง
- ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์
- ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายรวม

ปี
2
2
2
2

งบประมาณ
4,360
3,000
1,040
5,904

เป็ นเงิน
8,720
6,000
2,080
11,808
รวมค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่นิสิตลงทะเบียนเรียนที่ LaTrobe University
ประเทศออสเตรเลีย
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็น แบบชัน้ เรียน เป็ นไปตามระเบียบมหาวิท ยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชา
นิสติ ที่เคยเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทัง้ นี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การเทียบโอนหน่ วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกันที่ได้เคย
ศึกษามาแล้วจากสถาบัน อุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิท ยาลัยรับรอง เพื่อนับเป็ น ส่วนหนึ่ ง ของการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
เป็นหลักสูตร มหาบัณฑิต แบบ ก 2 โดยมีจานวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 24 หน่วยกิต และ
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1 วิชาแกน
2 วิชาบังคับ
3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
5. ปริญญานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิ ตรวม(ไม่น้อยกว่า)

หน่ วยกิ ต
9
9
6
12
36

หมายเหตุ นิสติ ทีไ่ ม่มพี ้นื ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ ความรู้ท างการ
สือ่ สารต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน โดยกาหนดให้เรียนในรายวิชาเพิม่ เติม ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต โดย
คาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิ ชาแกน กาหนดให้เรียน 9 หน่ วยกิ ต ดังนี้
สสส 501 การวิจยั เพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
SHC 501 Research in Science and Health Communication
สสส 502 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
SHC 502 Ethics and Law in Science and Health Communication
สสส 503 สื่อบูรณาการเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
SHC 503 Integrated Media for Science and Health Communication
2. หมวดวิ ชาเอก
2.1 วิ ชาบังคับ กาหนดให้เรียน 9 หน่ วยกิ ต ดังนี้
สสส 511 การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
SHC 511 Strategic Planning for Science and Health Communication
สสส 512 โครงงานบูรณาการการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
SHC 512 Integrated Projects for Science and Health Communication
สสส 513 สัมมนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
SHC 513 Seminar in Science and Health Communication
สสส 521 การเขียนเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
SHC 521 Writing for Science and Health Communication
1.2 วิ ชาเลือก กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ต ดังนี้
วษ 502 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม
SCE 502 Science Technology and Society
สสส 522 ความคิดรวบยอดทางการสื่อสาร
SHC 522 Communication Concept
สสส 523 แนวโน้มและแนวคิดในวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
SHC 523 Trends and Concepts in Science and Health
สสส 524 ประเด็นแนวโน้มด้านอาหารและโภชนาการ
SHC 524 Trends in Food and Nutrition
สสส 525 การสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน
SHC 525 Science Communication for Youth
สสส 526 การสื่อสารการตลาดเพื่อสุขภาพและความงาม
SHC 526 Marketing Communication for Health and Beauty

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(1-4-4)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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สสส 527
SHC 527
สสส 528
SHC 528
สสส 529
SHC 529
วษ 501
SCE 501

การอ่านและแปลผลงานด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
Reading and Interpreting Science and Health Literature
การสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน
Science Communication for Community
สื่อเพื่อพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
Media for Science Museum
วิทยาศาสตร์บรู ณาการ
Integrated Science

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)

2.3 วิ ชาปรับพื้นฐาน กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ต
นิสติ ทีไ่ ม่มพี น้ื ฐานความรูท้ างวิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ ความรูท้ างการสื่อสารต้อง
เรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐาน โดยกาหนดให้เรียนในรายวิชาเพิม่ เติม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยคณาจารย์ใน
สาขาวิชาเป็นผูก้ าหนดให้จากหมวดวิชาเลือก
3. ปริญญานิ พนธ์ จานวน 12 หน่ วยกิ ต
สสส 539 ปริญญานิพนธ์
SHC 539 Thesis

12 หน่วยกิต

ความหมายของรหัสวิชา
1) รหัสตัวอักษร
สสส (SHC) หมายถึง รายวิชาในสาขาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
วษ (SCE) หมายถึง รายวิชาในสาขาวิทยาศาสตรศึกษา
2) รหัสตัวเลข
เลขตัวแรก หมายถึง หมวดวิชาแกนของระดับมหาบัณฑิต
เลขตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชาของหลักสูตร
0 หมายถึง หมวดวิชาแกน
1 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
2 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
3 หมายถึง หมวดวิชาพิเศษ
เลขตัวท้าย หมายถึง แสดงลาดับทีข่ องรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา
1-6 หมายถึง วิชาบรรยายและวิเคราะห์ในชัน้ เรียน
7-9 หมายถึง วิชาวิเคราะห์และสร้างสรรค์งาน
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3) ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง จานวนหน่วยกิตทัง้ หมดของแต่ละรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จานวนชั ่งโมงการบรรยาย
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จานวนชั ่งโมงปฏิบตั กิ าร
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จานวนชั ่งโมงทีศ่ กึ ษาด้วยตนเอง
3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
สสส 501 การวิจยั เพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
3(2-2-5)
สสส 502 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการสื่อสาร
3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ
สสส 511 การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
3(1-4-4)
รวมจานวนหน่ วยกิ ต
9
นิสติ ทีไ่ ม่มปี ริญญาตรีดา้ นการสื่อสารหรือด้านวิทยาศาสตร์ให้เรียนปรับพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สสส 503 สื่อบูรณาการพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
สสส 521 การเขียนเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
วิชาเอกเลือก
รวมจานวนหน่ วยกิ ต

หน่ วยกิ ต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
9

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สสส 512 โครงงานบูรณาการการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
สสส 513 สัมมนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
วิชาเอกเลือก
รวมจานวนหน่ วยกิ ต

หน่ วยกิ ต
2(1-2-3)
1(0-2-1)
3
6
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
สสส 539
ปริญญานิพนธ์

ชื่อวิชา

หน่ วยกิ ต
12
รวมจานวนหน่ วยกิ ต
12
หมายเหตุ นิสติ อาจได้รบั การพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิม่ เติม ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิ ชาแกน กาหนดให้เรียน 9 หน่ วยกิ ต ดังนี้
สสส 501 การวิจยั เพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
3(2-2-5)
SHC 501 Research in Science and Health Communication
ศึกษาแนวคิด ระเบียบวิธีวจิ ยั หลักการทาวิจยั รูปแบบการวิจยั การออกแบบงานวิจยั
สถิตเิ พื่อการวิจยั การเสนอโครงการเพื่อทาวิจยั การค้นคว้าศึกษาผลการวิจยั การแก้ ปญั หาด้วยการ
วิจ ัย การใช้โ ปรแกรมส าเร็จ รูป ในการวิเ คราะห์ข้อ มูล การแปลผลและการน าเสนอผลงานวิจ ัย
จรรยาบรรณและจริยธรรมของการวิจยั ตลอดจนฝึ กการทางานวิจยั ขนาดย่อย (Baby Research)
รวมทัง้ วิเคราะห์ วิพากษ์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
สสส 502 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
3(3-0-6)
SHC 502 Ethics and Law in Science and Health Communication
ศึกษาสิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็น ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในประเด็นของการเผยแพร่ การนาเสนอ ลิขสิท ธิ ์ โดยการศึกษา
วิเคราะห์แก้ไขปญั หาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอิท ธิพลของการสื่อสารทัง้ ในระดับบุคคลและระดับองค์กร
ตลอดจนจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมของนักสื่อสาร
สสส 503 สื่อบูรณาการเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
3(2-2-5)
SHC 503 Integrated Media for Science and Health Communication
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประเภทของสื่อและการประยุกต์ใช้ส่อื อย่างบูรณาการเพื่อตอบสนอง
งานสร้างสรรค์ใ นประเภทต่ างๆ ตามเป้า หมายที่กาหนด โดยมุ่ง เน้ น การผสานแนวความคิด การฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารเลือกใช้ส่อื ในรูปแบบต่างๆ เชิงบูรณาการ โดยการศึกษาข้อดี ข้อด้อยของสื่อในรูปแบบต่างๆ
ตลอดจนสร้างสรรค์ส่อื และนาเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
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2. หมวดวิ ชาเอก
2.1 วิ ชาบังคับ กาหนดให้เรียน 9 หน่ วยกิ ต ดังนี้
สสส 511 การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
3(1-4-4)
SHC 511 Strategic Planning for Science and Health Communication
ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการเกีย่ วกับการจัดการสื่อสาร และการ
วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมในงานวิท ยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์
ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการสื่อสารเข้ากับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ในลักษณะต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ผ่านการฝึ กปฏิบตั ิการวางแผนและบริหารโครงการสื่อสารงานวิทยาศาสตร์ท่ี
ได้รบั มอบหมายอย่างเป็นระบบ
สสส 512 โครงงานบูรณาการการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
2(1-2-3)
SHC 512 Integrated Projects for Science and Health Communication
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ส่อื วิทยาศาสตร์และสุขภาพ ตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิ
เลือกประเด็นทีน่ ่าสนใจ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
และนามาบูรณาการผสมผสานเพื่อการสื่อสารทีเ่ หมาะสม พร้อมทัง้ อภิปรายข้อมูลที่นาเสนอ โดยใช้
กรณีศกึ ษาตลอดจนการนาเสนอสู่สาธารณะ
สสส 513 สัมมนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
1(0-2-1)
SHC 513 Seminar in Science and Health Communication
ั หาทางด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
ศึกษาวิเคราะห์ วิพากษ์และอภิปราย ประเด็นปญ
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ ในบริบทสังคมไทยและสากล ติดตามผลงานวิจยั ทางนวัตกรรมการสื่อสาร
วิท ยาศาสตร์และสุขภาพ มาอภิปรายอย่างมีเหตุผ ล ทัง้ นี้ ประเด็น ปญั หาอาจเปลี่ยนไปตามความ
ต้องการของผูเ้ รียน
สสส 521
SHC 521

การเขียนเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
3(2-2-5)
Writing for Science and Health Communication
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และฝึ กฝนทักษะด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
และสุขภาพ อาทิ ข่าว คอลัมน์ บทความ ฯลฯ โดยคานึงถึงผูร้ บั สารทีม่ คี วามหลากหลายทางด้านภูมิ
หลัง เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั งานเขียนประเภทต่าง ๆ เพื่อการสื่อสาร ทีม่ ุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ใน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ประชาชน และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง ได้แก่ การเขียนเพื่อ เผยแพร่
ทางสื่อต่าง ๆ อาทิ หนัง สือพิม พ์ วิท ยุกระจายเสียง วิท ยุโ ทรทัศน์ การเขียนเพื่อเผยแพร่ ทางสื่อ
โปสเตอร์ แผ่นพับ หรือการเขียนบนสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น
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2.2 วิ ชาเลือก กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ต ดังนี้
วษ 502
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม
3(3-0-6)
SCE 502 Science Technology and Society
ศึกษาปรัชญาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้องกับทางสังคมต่าง ๆ หรือเรื่องราวของการสังคมในมวล
มนุษย์โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและการดารงชีวติ
สสส 522
SHC 522

ความคิดรวบยอดทางการสื่อสาร
2(1-2-3)
Communication Concept
ศึกษาความหมายของความคิดรวบยอด ธรรมชาติและทีม่ าของความคิดรวบยอด ภาพรวม
ของแนวคิดและทฤษฎีดา้ นการสื่อสารอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้หลักการทางการสื่อสารกับ
สถานการณ์ต่างๆ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยการเรียนทัง้ ทฤษฎี กระบวนการกลุ่ม และการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมทัง้ ในและนอกชัน้ เรียนพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และออกแบบเส้นทางการ
เรียนรูร้ ่วมกัน
สสส 523
SHC 523

แนวโน้มและแนวคิดในวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
3(2-2-5)
Trends and Concepts in Science and Health
ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพที่เป็นประเด็น
สาธารณะ การดูแลส่ง เสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต การป้องกัน ภาวะเสี่ยงของบุคคลวัยต่างๆ
สิง่ แวดล้อมกับสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทัง้ ศึกษาแนวโน้มด้านสุขภาพที่
เกิดขึน้ ในช่วงเวลานัน้ ๆ
สสส 524
SHC 524

ประเด็นแนวโน้มด้านอาหารและโภชนาการ
3(2-2-5)
Trends in Food and Nutrition
ศึกษาและวิเคราะห์บทบาท ความสาคัญของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ ประเภท
ของสารอาหารต่าง ๆ บทบาทของอาหารที่ส่งผลต่อร่างกาย โภชนบาบัด กรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ แนวโน้มของการผลิต และการบริโภคอาหาร ตลอดจนภูมปิ ญั ญาและนวัตกรรมด้านอาหาร
เพื่อ สุ ข ภาพ เพื่อ น าความรู้ไ ปประยุกต์ใ ช้ใ นงานสื่อ สารด้า นอาหารและโภชนาการได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ มีความคิดริเริม่ และมีความสามารถตามความต้องการขององค์กรต่าง ๆ
สสส 525
SHC 525

การสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน
3(2-2-5)
Science Communication for Youth
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้นื ฐานทางการสื่อสาร พร้อมทัง้ องค์ประกอบและปจั จัยที่ม ี
อิทธิพลต่อกระบวนการการสื่อสารในบริบทต่างๆ รวมถึงการศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
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และจริยธรรมจรรยาบรรณในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เพื่อเยาวชน อีกทัง้ ยัง วิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ส่อื วิท ยาศาสตร์ สาหรับเยาวชน โดยเน้นกระตุ้น ความสนใจและปลูกฝงั เจตคติท่ดี ที าง
วิทยาศาสตร์แก่เยาวชน
สสส 526
SHC 526

การสื่อสารการตลาดเพื่อสุขภาพและความงาม
3(2-2-5)
Marketing Communication for Health and Beauty
ศึกษาแนวคิดด้านการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในงานสุขภาพและความงาม โดย
มุ่งเน้ นให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการสื่อสารการตลาด การบูร ณาการสื่อแต่ละประเภทตลอดจน
กระบวนการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายตรง การส่งเสริมการ
ขาย การใช้ส่อื บุคคล ในการสนับสนุนการตลาดเชิงสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและมีคุณธรรม
สสส 527
SHC 527

การอ่านและแปลผลงานด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
3(1-4-4)
Reading and Interpreting Science and Health Literature
ศึกษาการอ่านเชิงวิเคราะห์งานทางด้านวิทยาศาสตร์ และสุขภาพ ข้อมูลทางชีวสถิติ
เบือ้ งต้นและข้อมูลทางด้านระบาดวิทยา เพื่อนามาแปลผลและสร้างความเข้าใจในการสื่อสารอย่าง
เหมาะสม
สสส 528
SHC 528

การสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
Science Communication for Community
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้นื ฐานทางการสื่อสาร พร้อมทัง้ องค์ประกอบและปจั จัยที่ม ี
อิทธิพลต่อกระบวนการการสื่อสารในบริบทต่างๆ รวมถึงการศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และจริย ธรรมจรรยาบรรณในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ วิเคราะห์แ ละสร้างสรรค์ส่ือ
วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน โดยมุ่งให้ความรู้และเพิม่ ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ท่สี อดคล้องต่อวิถี
ชีวติ และภูมปิ ญั ญาของชุมชน
สสส 529
SHC 529

สื่อเพื่อพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
3(1-4-4)
Media for Science Museum
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้นื ฐานทางการสื่อสาร พร้อมทัง้ องค์ประกอบและปจั จัยที่ม ี
อิทธิพลต่อกระบวนการการสื่อสารในบริบทต่างๆ รวมถึงการศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และจริย ธรรมจรรยาบรรณในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ วิเคราะห์แ ละสร้างสรรค์ส่ือ
วิทยาศาสตร์สาหรับใช้ในพิพธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยมุ่งให้วทิ ยาศาสตร์เข้าถึงมวลชน
และมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อให้กา้ วทัน
ต่อโลกในยุคปจั จุบนั
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วษ 501
CE 501

วิทยาศาสตร์บรู ณาการ
3(3-0-6)
Integrated Science
ศึกษาแนวคิดพืน้ ฐานและการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับสิง่ รอบตัว โดย
การนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับการใช้ชวี ติ ประจาวันและสิง่ แวดล้อมรอบๆตัว เพื่อ
นาไปสร้างเป็นสื่อทีเ่ ข้าใจวิทยาศาสตร์ได้มากยิง่ ขึน้
3. ปริญญานิ พนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต
สสส 539 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
SHC 539 Thesis
ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพอัน ก่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ ตามรูปแบบและวิธกี ารวิจยั ในแนวทาง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการควบคุม
ปริญ ญานิ พนธ์ เรียบเรียงรายงานผลการศึกษาอย่างเป็น รูปแบบ และน าเสนอวิท ยานิ พนธ์ การเขียน
รายงานการวิจยั เพื่อการเผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

1*

รายชื่อคณาจารย์
อ.ดร.ศรีรฐั ภักดีรณชิต

2*

อ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล

3*

อ.ดร.กมลวรรณ กันยาประสิทธิ ์

4

อ.ดร.ชัชฎา อัครศรีวร

5

อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิ ชา) ปี ที่จบ
วท.บ (กายภาพบาบัด), 2538

มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.ม (กายวิภาคศาสตร์), 2542

มหาวิทยาลัยมหิดล

Ph.D. (Health Science), 2551

Illinois State University, USA

อ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2542
นศ.ม. (วารสารสนเทศ), 2545
นศ.ด. (นิเทศศาสตร์), 2551
วท.บ. (ชีววิทยา), 2547
ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู), 2549
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2554
B.S. (Business Administration), 2545
M.A. (Technology Management), 2548
Ph.D. (Educational Technology), 2554
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม), 2544
M.A. (International Relations), 2551
Ph.D. (International Studies), 2554

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

University of North Carolina-Charlotte
Eastern Illinois University
University of Northern Colorado, USA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Waseda University, Japan
Waseda University, Japan

* หมายถึง อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์ประจา
คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิ ชา) และปี ที่จบ

ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1
2
3
4
5

รศ.พฤทธิ ์ ศุภเศรษฐศิริ
รศ.ดร.ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬห์
ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ
อ.ดร.ศรีรฐั ภักดีรณชิต
อ.ดร.ชัชฎา อัครศรีวร

M.F.A.(Theatre & Costume Design), 2531
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2550
กศ.ด. (การศึกษาผูใ้ หญ่), 2550
Ph.D. (Health Science), 2551
Ph.D. (Educational Technology), 2554

6
7

นศ.ด. (นิเทศศาสตร์), 2551
Doctorat (Cinéma), 2554

17
18
19

อ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล
อ.ดร.พิชยั วัฒน์ แสง
ประพาฬ
อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ ์
อ.ดร.วีระนันท์ คานึงวุฒิ
อ.ดร.จารุวสั หนูทอง
อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง
อ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง
อ.ดร.กฤชณัท แสนทวี
ผศ.ดร.นพดล อินทร์จนั ทร์
อ.ปิ ลนั ลน์ ปุณญประภา
อ.ฉัตรเมือง เผ่ามานะ
เจริญ
อ.สิรนิ นั ท์ เสนาขันธ์
อ.เสาวลักษณ์ พันธบุตร
อ.พัชราภรณ์ วรโชติกาจร

20
21
22
23

อ.อุสุมา สุขสวัสดิ ์
อ.ปรัชญา เปี่ ยมการุณ
อ.วรรณยศ บุญเพิม่
อ.ฐะณุ พงศ์ ศรีกาฬสินธุ์

24
25
26
27
28

อ.วรรณวรุณ ตัง้ เจริญ
อ.รินบุญ นุชน้อมบุญ
อ.ปรวัน แพทยานนท์
อ.ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์
อ.ดร.วฤษฏิ ์ อินทร์มา

29
30

อ.อัญชนา กลิน่ เทียน
อ.สิทธิชยั วรโชติกาจร

M.A. (Media Design), 2548
กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 2548
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจยั ), 2556
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), 2542
วท.ด.(ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม),
2555
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) , 2554
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2542

31
32

อ.ยุคลวัชร์ ภักดีจกั ริวุฒิ ์
อ.ปรัชญา เตียวเจริญ

ศป.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) ,2556
M.S. (Finance)

8
9
10
11
12
13
14
15
16

กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร), 2553
Ph.D. (Management), 2551
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2553
Ph.D. (International Studies), 2554
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจยั ), 2554
นศ.ด. (นิเทศศาสตร์), 2554
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจยั ), 2556
M.F.A. (Scene Design), 2552
B.M.I.S. (Business Information System), 2545
M.A.(International Political Economy ), 2547
ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่), 2548
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),
2543
M.A. (Film & Video), 2543
ว.ม.(การบริหารสื่อสารมวลชน) , 2549
M.A. (Design Spatial), 2552
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), 2545

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Illinois State University, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University, USA
University of Northern Colorado,
USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Université de Toulouse2, France
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of London, UK
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Waseda University, Japan
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University, USA
Victoria University of
Technology, Australia
University of Leed, UK
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
American University, USA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Kingston University London, UK
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
University of Baltimore, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of St.Andrews, UK
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3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับที่
1

ชื่อ – สกุล
ศ.ดร.ปานสิริ พันธุส์ ุวรรณ

ตาแหน่ งวิ ชาการ
ศาสตราจารย์

2

รศ.กิตมิ า สุรสนธิ

รองศาสตราจารย์

3.

รศ.ดร.สุพตั รา คูหากาญจน์

รองศาสตราจารย์

4

รศ. สมัครสมร ภักดีเทวา

รองศาสตราจารย์

5

รศ.ดร.วิสุทธิ ์ ประดิษฐ์อาชีพ

รองศาสตราจารย์

6

ผศ.ปทั มา สุวรรณภักดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

7

ผศ. นลินี สีตะสุวรรณ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

8

ผศ.นพ. สมนึก นิลบุหงา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

9

ผศ.พยุรี ชาญณรงค์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

10

ผศ. รัชดา แดงจารูญ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

11

ผศ. พรทิพย์ เย็นจะบก

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

12

อ. ยุวดี เตชะไพบูลย์สุข

อาจารย์

13

อ. ทองฉาน บุญภัทรโร

อาจารย์

14

อ. สุจติ รา เมริโอเลส

อาจารย์

15

อ.ดร. วรรณรัตน์ รัตนวรางค์

อาจารย์

16

อ.ดร.กมลวรรณ กันยาประสิทธิ ์

อาจารย์

คุณวุฒิและสาขาวิ ชา
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
B.A. (Mass Communication)
M.A. (Mass Communication)
นศ.บ. (หนังสือพิมพ์)
ค.ม (โสตทัศนศึกษา)
ค.ด (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
วท.บ.(กายภาพบาบัด)
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
ว.บ. (วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
M.S.(Radio & Television)
อ.บ. (การละคร)
M.A. (Theatre)
วท.บ.(กายภาพบาบัด)
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
พ.ท. (แพทยศาสตร์)
อ.บ. (การละคร)
M.A. (Communication)
B.A. (Liberal Arts)
M.A. (Mass Communication)
B.A. (Mass Communication)
M.A.(Mass Communication)
B.A. (Mass Communication)
M.A.(Mass Communication )
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.ICs (Communication and Information)
นศ.บ. (วิทยุและโทรทัศน์)
M.S. (Theatre : Acting)
B.A. (Mass Communication) Honor Class
M.A. (Communication Arts)
Ph. D (Demography)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู)
วท.บ. (ชีววิทยา)
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
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4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิ จยั
4.1 คาอธิ บายโดยย่อ
ปริญ ญานิ พนธ์ คือ การศึก ษาค้น คว้า วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ ง านวิจยั ซึ่ง เป็ น การวิจยั เพื่อ
สร้างสรรค์องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมทางการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และการสื่อสารสุขภาพ รวมถึงขัน้ ตอน
การดาเนินการวิจยั และนาเสนอผลงานการวิจยั โดยมีอาจารย์ท่ปี รึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล ทัง้ นี้โดยมี
กระบวนการขัน้ ตอนต่างๆ เป็น ไปตามระเบียบของบัณฑิตวิท ยาลัย นับแต่การเสนอเค้าโครงวิจยั ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิจยั การแต่งตัง้ กรรมการทีป่ รึกษาในการสอบปากเปล่า เป็นต้น
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรูใ้ ห้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับบัณฑิตศึกษา และ
การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา โดยการประเมิน คุ ณ ภาพปริญ ญานิ พ นธ์ ซึ่ง ประกอบด้ว ยเนื้ อ หา
กระบวนการวิจยั การเขียน และการสอบปากเปล่า
4.3 ช่วงเวลา
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป
4.4 จานวนหน่ วยกิ ต
12 หน่วยกิต
4.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั ่วโมงการให้คาปรึกษา โดยแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาเป็นผูใ้ ห้คาแนะนาช่วยเหลือ
จัดทาการนัดหมายให้คาปรึกษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานผ่านทางเว็บไซต์ของทางวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม และปรับปรุงให้มคี วามทันสมัยเสมอ ทัง้ นี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
4.6 กระบวนการประเมิ นผล
มีการประเมินผลเป็นระยะ การประเมินผลจากเอกสารเค้าโครงวิจยั และรายงานการวิจยั โดยให้มี
การปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมผลการประเมินทีย่ งั ไม่ได้มาตราฐาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนิ สิต
คุณลักษณะพิ เศษ
ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิ จกรรมของนิ สิต
มีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการและผลกระทบจาก
งานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพทีม่ ตี ่อสังคม
โดยรวม รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
ด้านการวางแผนและการวิเคราะห์
การศึกษาในแต่ละรายวิชา กาหนดให้นิสติ วางแผนและ
วิเคราะห์ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นการสร้างให้นสิ ติ มี
คุณสมบัติ และบุคลิกภาพนักคิด วิเคราะห์และวางแผน
สามารถติดต่อสื่อสารและทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
มี ก ารท างานเป็ น ที ม และสามารถสร้ า ง - การทารายงานและโครงการมีส่วนช่วยให้นสิ ติ มีภาวะ
เครือข่ายความร่วมมือได้
ความเป็นผูน้ าและผูต้ ามในเวลาเดียวกัน
- การกาหนดภาระงาน อาทิ โครงการต่างๆ การทา
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น ให้สง่ ตามกาหนด
ช่วงเวลา เพื่อฝึกให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบและมีวนิ ยั
ในตนเอง
- การแสดงและการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในชัน้ เรียน
เป็นการส่งเสริมความมั ่นใจและการแสดงความกล้าหาญ
ของนักศึกษา
- การเรียนรูร้ ่วมกันของนิสติ ทังในและนอกชั
้
นเรี
้ ยนจะเป็น
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนและการทางาน
ให้กบั นิสติ ได้
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. ตระหนักในคุณค่าของ
- กาหนดให้มวี ฒั นธรรมองค์กร
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อเป็นการปลูกฝงั ให้นสิ ติ มี
วิชาชีพ การเสียสละและความ
ระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชัน้
ซื่อสัตย์สุจริต
เรียนให้ตรงเวลา มีความ
รับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่ม
นัน้ ต้องฝึกให้รหู้ น้าทีข่ องการเป็น
ผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุม่

วิ ธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากการตรงเวลาของ
นิสติ ในการเข้าชันเรี
้ ยน การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวนิ ยั และ
พร้อมเพรียงของนิสติ ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
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2. คานึงถึงผลกระทบต่อกลุ่มผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย

2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
1. มีความรูแ้ ละความเข้าใจ
เกีย่ วกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการทีส่ าคัญในเนื้อหาสาขา
วิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ

2. สามารถอธิบายและวิเคราะห์
กรณี ศึกษา ปญั หาต่างๆ
เกีย่ วกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์

- ส่งเสริมให้มคี วามซื่อสัตย์โดย
ต้องไม่กระทาการทุจริตในการ
สอบหรือการลอกผลงานของผูอ้ ่นื
เป็นต้น
- ผูส้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น
การยกย่องนิสติ ทีท่ าดีทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปญั หาเป็นฐาน โดยเฉพาะกรณี
ศึกษาเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพที่
ได้รบั ความสนใจจากสังคม
- มีรายวิชาทีส่ ่งเสริมค่านิยมทีด่ ี
ในการปฏิบตั ติ ่อกลุ่มผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
- ปริมาณการกระทาทุจริตในการ
สอบ และการลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการ เช่น รายงาน
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น

- การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
และการเรียนรูพ้ ฤติกรรมทาง
สังคมด้านวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
- การทัศนศึกษาดูงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม และกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์การสอน
- ใช้การเรียนการสอนในหลาก
หลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการ
ทางแนวคิดและทฤษฎีให้
สอดคล้องกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจในปจั จุบนั

วิ ธีการวัดและประเมินผล
- สอบวัดความรูเ้ ชิงทฤษฎี
เกีย่ วกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์
และสุขภาพ
- การจัดทารายงานในหัวข้อ/
ประเด็น จากสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้
โดยสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีมา
อธิบายปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้
- เลือกใช้สถานการณ์
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ปรากฏการณ์ ทีน่ ่าสนใจ มา
ในการอภิปรายกลุ่ม
ฝึกฝนการวิเคราะห์ร่วมกับความรู้ - ผลการรายงานการวิเคราะห์
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และสุขภาพอย่างเข้าใจและ
เหมาะสม

3. สามารถบูรณาการความรูแ้ ละ
ความเข้าใจเกีย่ วกับการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และสุขภาพให้เข้า
กับอาชีพการงานหรือ โครงการ
ต่างๆ ทัง้ ในระดับประเทศและ
ระดับสากล
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ

2. สามารถสืบค้น ตีความและ
ประเมิน ผล เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปญั หาอย่างสร้างสรรค์

ทางทฤษฎี และผลงานวิจยั
- การถ่ายทอดประสบการณ์จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องหรือประเด็น
ปญั หาต่างๆ ด้านการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ
- การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
การศึกษาจากกรณีศกึ ษา และ
การทารายงานหรือโครงการต่างๆ
- เรียนรูส้ ถานการณ์จริงจาก
หน่วยงานองค์กรด้านการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ
- การจัดทารายงาน โครงงาน
รายงานผลการศึกษาดูงานจากทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ

สถานการณ์ดา้ นการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ

- ผลการจัดทารายงานจาก
การศึกษาดูงานทังในและ
้
ต่างประเทศ
- ผลการสร้างสรรค์โครงงาน
กิจกรรม ปริญญานิพนธ์ ด้านการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ

กลยุทธ์การสอน
- ฝึกฝนเทคนิคการคิดผ่าน
แผนผังความคิดในรูปแบบต่างๆ
อย่างเหมาะสม
- ฝึกฝนการคิดเชิงวิพากษ์ การตัง้
คาถามต่อปรากฏการณ์ทางสังคม
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้

วิ ธีการวัดและประเมินผล
- สอบด้วยข้อสอบทีเ่ น้นความรู้
เกีย่ วกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการคิดอย่างเป็น
ระบบ
- จากรายงาน และผลการค้นคว้า
เกีย่ วกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดอย่าง
เป็นระบบ
- ฝึกฝนการคิดเพื่อการตัดสินใจ - การเขียนเค้าโครงการวิจยั จาก
และการประเมินผล การพิจารณา ปญั หาหรือสถานการณ์การด้าน
ตัดสิน และการให้คณ
ุ ค่าต่อ
การสื่อสารวิทยาศาสตร์และ
ปรากฎการณ์ดา้ นการสื่อสาร
สุขภาพทีน่ ิสติ สนใจ
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ
- การจัดโครงงานด้านการสื่อสาร
- การใช้กระบวนการวิจยั ในการ วิทยาศาสตร์และสุขภาพที่
แก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็น
สามารถนาไปใช้เป็นพืน้ ฐานหรือ
ระบบและมีหลักฐานอ้างอิงในการ แนวทางในการแก้ไขปญั หาได้
ค้นหาความจริง
อย่างเหมาะสม
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3. ส่งเสริมการคิดเชิงบวกและการ - การส่งเสริมให้เห็นถึงคุณค่าของ
คิดเชิงสร้างสรรค์
การคิดเชิงบวกและการคิดเชิง
สร้างสรรค์ในการเรียนการสอน
รายวิชาต่างๆ
- มีการทอดแทรกเทคนิควิธกี าร
คิดเชิงบวกและการคิดเชิง
สร้างสรรค์ในรายวิชาต่างๆ อย่าง
เหมาะสม
- แสดงทักษะการคิดเชิง
สร้างสรรค์ผ่านการจัดทา
แผนงาน/ โครงงานด้านการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. ลักษณะบทบาทของผูน้ าหรือผู้ - ส่งเสริมการเป็นผูน้ ากลุ่ม และผู้
ตาม
ตามกลุ่มในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมการยอมรับและเคารพ
ในความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ทังใน
้
ฐานะผูน้ าและผูต้ ามกลุ่ม
2. ทักษะด้านการสื่อสารและการ - ฝึกฝนให้มคี วามสามารถด้าน
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื
การสื่อสารระหว่างบุคคลอย่าง
เหมาะสมกับบุคคลและ
สถานการณ์ต่างๆ
- การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และสื่อใหม่ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสาร และเทคนิคการสื่อสาร
รูปแบบใหม่มาใช้ในการเรียนการ
สอน
3. การทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และ
- ส่งเสริมความสามารถในการ
การสร้างเครือข่ายในการทางาน ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้เป็นอย่างดี

- การสังเกตจากพฤติกรรมการ
เรียนรูข้ องนิสติ ในชันเรี
้ ยน ทีม่ ี
การอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น
- การสังเกตจากผลการรายงาน
ในรายวิชาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การคิดเชิงสร้างสรรค์
- การสะท้อนผ่านมุมมองและ
ความคิดเห็นของผูร้ ่วมชันเรี
้ ยน
ในการร่วมกันอภิปรายในประเด็น
ต่างๆ

วิ ธีการวัดและประเมินผล
- ผลการเรียนรูจ้ ากกิจกรรมกลุ่ม
- การสังเกตจากผูส้ อนและผูร้ ่วม
ชัน้ เรียน ในการทากิจกรรม
ร่วมกัน

- สัมพันธภาพ และบรรยากาศ
ทางการเรียนทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
ผูเ้ รียนด้วยกัน และระหว่างผูเ้ รียน
กับผูส้ อน
- การนาเสนอผลการดาเนินงาน
ด้วยรูปแบบการสื่อสารทีห่ ลาก
หลาย
- พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารทีเ่ หมาะสม

- สัมพันธภาพ และบรรยากาศ
ทางการเรียนทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการ
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- ส่งเสริมให้มกี ารสร้างเครือข่าย
การปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่าง
ผูเ้ รียน มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์ทางานรวมกันใน
ประเด็นต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
- ส่งเสริมให้มกี ารสร้างเครือข่าย
กับองค์กรภายนอก ผ่าน
การศึกษาดูงาน และการเชิญ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์

ทากิจกรรมต่างๆ
- การเกิดเครือข่ายการสื่อสารของ
ผูเ้ รียนในรูปแบบต่างๆ ขึน้ ทัง้
ภายในและภายนอกชัน้ เรียน
- ผลงาน โครงการ งานวิจยั ได้
นับความสนใจจากหน่วยงาน
ภายนอก จนนาไปสู่การเกิดการ
เรียนรูร้ ่วมกัน

2.5 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิ ธีการวัดและประเมินผล
1. สามารถใช้สารสนเทศและ
- การนาเทคโนโลยีการสื่อสาร
- สังเกตจากพฤติกรรมการสื่อสาร
เทคโนโลยีการสื่อสารอย่าง
ใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน ภายในชัน้ เรียน
เหมาะสม
- ส่งเสริมการสื่อสารผ่าน
- สังเกตจากพฤติกรรมและการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารในทุกรายวิชา ประโยชน์จากเทคโนโลยีการ
- แนะนาฐานข้อมูลออนไลน์จาก สื่อสารในการเรียนรูข้ องนิสติ
เครือข่ายต่างๆ
- พฤติกรรมการใช้ฐานข้อมูลและ
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ
สืบค้นทางวิชาการ
สื่อสารใกล้ตวั เช่น Facebook
Twitter ในแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
2. สามารถสื่อสารได้อย่างมี
- ฝึกฝนทักษะในการนาเสนอ
- มีการนาเทคนิคการสื่อสารและ
ประสิทธิภาพทังปากเปล่
้
าและการ โดยเฉพาะการนาเสนอผลงาน
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มา
เขียน พร้อมทัง้ เลือกใช้รปู แบบ
ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ใช้ในการนาเสนอผลงาน
ของสื่อและการนาเสนอ ได้อย่าง การเขียนบทความวิชาการ การ - การประเมินบุคลิกภาพด้านการ
เหมาะสม
นาเสนอแบบ Oral Presentation สื่อสารร่วมกันระหว่างผูเ้ รียนและ
- ฝึกฝนและพัฒนาบุคลิกภาพใน ผูส้ อน
การนาเสนอผลงาน และการใช้
ชีวติ ประจาวัน
3. ความสามารถในการใช้
- การจัดการเรียนการสอนเป็น
- ความสนใจ ต่อการเรียนรู้ และ
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาอังกฤษ เป็นบางรายวิชา
การเพิม่ พูนทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศในการเรียน
- การใช้ตารา บทความทาง
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รียน
วิชาการ เอกสาร ทีเ่ ป็น
- ปริมาณการใช้เอกสารการสอน
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4. ความสามารถในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข

ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน บทความทางวิชาการ เป็น
- การฝึกฝนการเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษประกอบการเรียน
วิชาการเป็นภาษาอังกฤษ
- ความถูกต้องเหมาะสมในการ
เขียนบทความวิชาการเป็น
ภาษาอังกฤษของนิสติ
- การให้ความรูพ้ น้ื ฐานในรายวิชา
สถิตเิ พื่อการวิจยั
- การสอนใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ทางสถิตทิ เ่ี หมาะสมกับงานวิจยั

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา
(Curriculum Mapping) สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
ด้านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ การเสียสละและความซื่อสัตย์สุจริต
2. คานึงถึงผลกระทบต่อกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ด้านที่ 2 ความรู้
1. มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทีส่ าคัญในเนื้อหาสาขา วิชาการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ
2. สามารถอธิบายและวิเคราะห์กรณี ศึกษา ปญั หาต่างๆ เกีย่ วกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
อย่างเข้าใจและเหมาะสม
3. สามารถบูรณาการความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพให้เข้ากับ
อาชีพการงานหรือ โครงการต่างๆ ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสืบค้น ตีความและประเมิน ผล เพื่อใช้ในการแก้ไขปญั หาอย่างสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมการคิดเชิงบวกและการคิดเชิงสร้างสรรค์
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ลักษณะบทบาทของผูน้ าหรือผูต้ าม
2. ทักษะด้านการสื่อสารและการปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื
3. การทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และการสร้างเครือข่ายในการทางาน
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ด้านที่ 5 การวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม
2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่
้
าและการเขียน พร้อมทัง้ เลือกใช้รปู แบบของสื่อและ
การนาเสนอ ได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในการเรียน
4. ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
1.
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
ั
คุณธรรม
ปญญา
และ
จริยธรรม

วิ ชาแกน
สสส 501 การวิจยั เพื่อการสือ่ สารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
สสส 502 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการสือ่ สารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
สสส 503 สือ่ บูรณาการเพื่อการสือ่ สารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
วิ ชาเอกบังคับ
สสส 511 การวางแผนกลยุทธ์การสือ่ สารในงานวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
สสส 512 โครงงานบูรณาการการสือ่ สารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
สสส 513 สัมมนาการสือ่ สารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
สสส 521 การเขียนเพื่อการสือ่ สารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
วิ ชาเอกเลือก
วษ 502 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม
สสส 522 ความคิดรวบยอดทางการสือ่ สาร
สสส 523 แนวโน้มและแนวคิดในวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
สสส 524 ประเด็นแนวโน้มด้านอาหารและโภชนาการ
สสส 525 การสือ่ สารวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน
สสส 526 การสือ่ สารการตลาดเพื่อสุขภาพและความงาม
สสส 527 การอ่านและแปลผลงานด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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5. การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
1.
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
ั
คุณธรรม
ปญญา
และ
จริยธรรม
1

สสส 528 การสือ่ สารวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน
สสส 529 สือ่ เพื่อพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
วษ 501 วิทยาศาสตร์บรู ณาการ
ปริ ญญานิ พนธ์
สสส 539 ปริญญานิพนธ์
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

5. การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4



●

●

●

●

●







●

●

●

●

●

●

●



●

●



●

●

●

●







●

●





●

●

●

●

●

●

33

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนิ สิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็น ไปตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒว่าด้วย
การศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา พ.ศ.2554 หมวด 5 การวัด และการประเมิน ผลการศึก ษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิต
กาหนดให้มรี ะบบและกลไกการทวนสอบ เพื่อยืน ยันว่านิ สติ และบัณฑิตทุกคนมีมาตราผลการ
เรียนรูท้ ุกด้านตามทีก่ าหนดไว้ในกรอบมาตราฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิ สิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
- ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู้ของนิ สติ เป็นส่วนหนึ่ งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกัน ทัง้ สถาบัน และนาไป
ดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ ์ซึง่ ผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
- การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสติ ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
- การทวนสอบในระดับ หลัก สูต รสามารถท าได้ โ ดยมีร ะบบประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ละรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิ สิตสาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิธีก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ของนิ ส ิต ควรเน้ น การท าวิจ ัย
สัมฤทธิผ ลของการประกอบอาชีพของบัณ ฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่ องและน าผลวิจยั ที่ไ ด้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทัง้ การประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจยั อาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั ่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
นัน้ ๆ
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ทีม่ าประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พเิ ศษต่อ
ความพร้อมของนิสติ ในการเรียนและสมบัตอิ ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการเรียนรูแ้ ละ
การพัฒนาองค์ความรูข้ องนิสติ
(5) ผลงานของนิสติ ที่วดั เป็นรูปธรรมได้ซ่งึ อาทิ (ก) จานวนสื่อที่นิสติ ผลิตได้ (ข) จานวน
รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ค) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (ง) จานวน
กิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรทีท่ าประโยชน์ต่อสังคม
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสติ จะขอรับปริญญาได้ตอ้ งมีคุณสมบัตทิ ั ่วไป ดังนี้
1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร
อย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
2. สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้
และนิสติ ต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะผูข้ อรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 ดังนี้
1. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์ขนสุ
ั ้ ดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่ วกับปริญญานิพนธ์ท่บี ณ
ั ฑิตวิทยาลัย
แต่งตัง้
2. ส่งปริญญนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
3. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่
ประชุ ม วิช าการที่ ม ีก รรมการภายนอกมาร่ ว มกลัน่ กรองแล ะมีร ายงานการประชุ ม
(Proceeding) ทีเ่ ป็นเรื่องเต็ม (Full Paper)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มคี วามรูแ้ ละเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ตลอดจนในหลักสูตรทีส่ อน
2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน และ
การวิจยั อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจยั
3. การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมทังการลาเพื
้
่อเพิม่ พูน
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เขียนบทความ และเขียน
เอกสารประกอบการสอนอย่างต่อเนื่อง
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตารา และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
2.2 การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่นๆ
1. ส่งเสริมการทาวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ หม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
2. ให้คณาจารย์มสี ่วนร่วมทางการบริการวิชาการ และการนาเสนอผลงานในทีป่ ระชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ
3. ให้คณาจารย์มสี ่วนร่วมในการจัดทาวารสารทางวิชาการ และเขียนบทความภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษอย่างสม่าเสมอ
4. ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละทาวิจยั ร่วมกับคณาจารย์สถาบันอื่นทังในและ
้
ต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
1. ดาเนิน การบริห ารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริห ารหลักสูตร ซึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยแต่ง ตัง้ จาก
อาจารย์ประจาหลักสูตร คณาจารย์ประจา และผู้ทรงคุณวุฒจิ ากหน่ วยงานอื่นๆ เพื่อปฏิบตั หิ น้าที่
ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ติดตามและประเมินผลหลักสูตร
2. มีการประชุมคณะกรรมการบริห ารหลักสูตร การประชุ มคณาจารย์ผู้สอนก่อนการเปิดภาคเรียน
ระหว่างภาคเรียนและสิ้น สุดภาคเรียน เพื่อวางแผน กากับ ติดตาม ประเมิน ผล และพิจารณา
ปรับเปลีย่ นการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวุตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ในหลักสูตร
3. มีการประเมินผลอาจารย์ผสู้ อนในแต่ละรายวิชา ทุกภาคการศึกษาและใช้ผลการประเมินเพื่อการ
เปลีย่ นแปลงพัฒนาให้ดขี น้ึ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ได้รบั การจัดสรร
งบประมาณประจาปี งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยจะมีการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรายได้ของหลักสูตร มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ ให้สอดคล้องกับการวางแผน
การจัดหา การใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนให้มคี วามเหมาะสมและเอือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนิสติ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ เช่นหนังสือ ตารา สื่อการเรียนการสอน
เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน โสตทัศนู ปกรณ์ และวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆ เป็น ต้น นอกจากนี้ นิส ิต
สามารถใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนจากสานักหอสมุดกลาง สานักสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา สิ่ง สนับสนุ น การเรีย นการสอนที่ส าคัญ คือเ ครื่องมืออุ ปกรณ์ ห้อ งปฏิบตั ิก าร เนื่ อ งจากเป็ น
หลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บณ
ั ฑิตส่วนใหญ่ใ นการท างานจริงในวงการการผลิตสื่อ จึง มี
ความจาเป็นทีน่ ิสติ ต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้เกิด
ความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้ง านที่ถูกต้อง และมีทกั ษะในการใช้งานจริง รวมทัง้ การเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศทัง้ ห้องสมุ ดและอิน เทอร์เน็ ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป ดัง นัน้ ต้องมีท รัพยากรขัน้ ต่ าเพื่อ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. มีหอ้ งเรียนทีม่ สี ่อื การสอนและอุปกรณ์ท่ที นั สมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบตั งิ านสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. มีหอ้ งปฏิบตั กิ าร ในการผลิตสื่อ ทัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารถ่ายทา ห้องตัดต่อ ห้องคอมพิวเตอร์ท่มี คี วาม
พร้อมทัง้ วัสดุอุปกรณ์ และระบบซอฟต์แวร์ทส่ี อดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการ
เรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบตั กิ ารสาหรับการทาโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
3. มีเ จ้า หน้ า ที่ส นั บ สนุ น ดูแ ลสื่อ การเรีย นการสอน อุ ป กรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และซอฟต์แ วร์ท่ีใ ช้
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ประกอบการสอนทีพ่ ร้อมใช้ปฏิบตั งิ าน
4. มีหอ้ งสมุดหรือแหล่งความรูแ้ ละสิง่ อานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนมีหนัง สือ ตาราและวารสารในสาขาวิช าที่เปิดสอนทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่
เกีย่ วข้องในจานวนทีเ่ หมาะสม โดยจานวนตาราทีเ่ กีย่ วข้องต้องมีมากกว่าจานวนคู่มอื
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ มเติ ม
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซือ้ หนังสือและตาราที่
เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสติ ได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานการจัดซือ้ หนังสือนัน้ อาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ตลอดจนสื่ออื่นๆ ทีจ่ าเป็น
2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้ าที่ประสานงาน ท าหน้ าที่ประเมิน ความเพียงพอของหนัง สือและตารา พร้อมทัง้ จะมี
เจ้าหน้าทีด่ า้ นโสตทัศนูประกรณ์ ซึง่ จะอานวยความสะดวกในการใช้ส่อื ของอาจารย์ และมีการประเมิน
ความเพียงพอและความต้องการใช้ส่อื ของอาจารย์ดว้ ย
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกคณาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยกาหนดให้คณาจารย์ใหม่ตอ้ งมีคุณวุฒทิ ่สี อดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดย หลักเกณฑ์
วิธสี รรหา การจ้าง การบรรจุแต่งตัง้ การทาสัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนั กงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็น ชอบการประเมิน ผลทุ กรายวิช า เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไ ว้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บณ
ั ฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
3.3 การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
การแต่ง ตัง้ คณาจารย์พิเศษหรือวิท ยากรผู้เชี่ยวชาญ ถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็ น ผู้
ถ่ ายทอดประสบการณ์ ตรงจากการปฏิบตั ิมาให้กบั นิ สติ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถทีส่ อดคล้องกับรายวิชา ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
มีการกาหนดคุณ สมบัตขิ องบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบ และต้องผ่านการ
คัดเลือกให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัตดิ งั กล่าวและมีทศั นคติทด่ี ตี ่อการทางานกับอาจารย์และนิสติ
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4.2 การเพิ่ มทักษะความรู้เพื่อการปฏิ บตั ิ งาน
จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิม่ ทักษะความรู้และประสบการณ์การปฏิบตั งิ านในศาสตร์ท่ี
เกีย่ วข้องกับการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิ สิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิ ชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
คณะมีการแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาทางวิชาการและนักพัฒนานิสติ ให้แก่นิสติ ทุ กคน โดยนิสติ ที่
มีปญั หาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ปี รึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้ าที่อาจารย์ท่ปี รึกษาทางวิช าการให้แก่นิ ส ิต และทุ กคนต้องกาหนดชั ่วโมงว่าง (Office
Hours) เพื่อให้นิสติ เข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ นักพัฒนานิสติ จะเป็นที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษา
แนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นิสติ
5.2 การอุทธรณ์ของนิ สิต
กรณีท่นี ิ ส ิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมิน ในรายวิช าใด สามารถที่จะยื่น คาร้องต่อคณะ
กรรมการบริห ารหลักสูตร เพื่อดูผ ลการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิช าได้ รวมทัง้ สามารถยื่น
อุท รณ์ ไ ด้ใ นกรณี ท่ีม ีข้อสงสัย ต่ า งๆ เป็ น ไปตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒว่า ด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ มหาบัณฑิ ต
1. มีการจัดการสารวจ หรือนาข้อมูลวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร
2. มีการจัดการสารวจความพอใจของผูใ้ ช้มหาบัณฑิต เมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
ปี ที่ 1
(1) อาจารย์ประจาหลักสูต รอย่ างน้อยร้อ ยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/ 
สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดท ารายงานผลการดาเนิ นการของหลักสูต รตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัม ฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท้ กี่ าหนดในมคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน 
ในแต่ละปีการศึกษา
(7) มี ก ารพัฒ นา ปรับ ปรุ ง การจั ด การเรีย นการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินการที่รายงานใน
มคอ.7
(8) อาจารย์ใ หม่ทุ กคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ

จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ ประจ าทุ กคนได้ร บั การพัฒ นาทางวิช าการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรีย นการสอน ได้ร บั การพัฒ นา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่ม ี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนิ นการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิ ทธิ ผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. ประเมินรายวิชาโดยนิสติ (ใช้แบบประเมิน มศว ปค003 ผ่านระบบออนไลน์)
2. การประชุมร่วมของอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และขอคาแนะนา
หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ทม่ี คี วามรูใ้ นการใช้กลยุทธ์การสอน
3. ประเมินจากผลการเรียนของนิสติ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษา ในแต่ละรายวิชา
2. การประเมินการสอนของอาจารย์ จากการสังเกตในชัน้ เรียนถึงวิธกี ารสอน กิจกรรม งาน
ทีม่ อบหมายแก่นิสติ โดยผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1. ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิน้ สุดการสอนแต่ละปี โดยสอบถามนิสติ ใน
ชัน้ ปีนนั ้ ๆ
2. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมประเมินหลักสูตร โดยสอบถามนิสติ ชัน้ ปีสุดท้าย
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประเมินหลักสูตร โดยสอบถามมหาบัณฑิตใหม่
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประเมินหลักสูตร โดยสอบถามผูใ้ ช้มหาบัณฑิตใหม่
5. ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกวิพากษ์หลักสูตร
6. ผูใ้ ช้มหาบัณฑิตประเมินคุณภาพของมหาบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดาเนินการประเมินการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวด 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1. ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรจัดทารายงานประเมินผลหลักสูตร
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรและผูส้ อนจัดประชุม สัมมนา เพื่อนาผล
การประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
3. ผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรกลยุทธ์การสอน
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